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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 24 września 2010 r.

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

(druk nr 976)

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH (Dz.

U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620)

Art. 5.
1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z

tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2

powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -

3,38 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2

powierzchni;
2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -
17,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

[d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,]

<d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,>

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,78 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
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2. Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rada gminy może
różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania,
uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj
zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

3. Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rada gminy może
różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania,
uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy,
stan techniczny oraz wiek budynków.

4. Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-e oraz w ust. 1 pkt
3, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów
przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej
działalności.


